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חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 87(, התשע"ט-2019*

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-11982)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-9רתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,המילה"אחר"-תימחק; )א(

בפסקה)1(,במקום"עשריםשנים"יבוא"שלושיםשנים"; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

המנויה עבירה והוא ומעלה, מאסר שנות שבע שדינו בפשע ")1א(
בתוספתהראשונהב'-15שנים;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ניתןלהעמידאדםלדיןבשלעבירה")א1( )1(
כאמורבפסקה)1א(שלאותוסעיףקטן,אםבחלוף15שניםמיוםביצוע
המהווה ראיה יש החוקרת הרשות ובידי החשוד אותר טרם העבירה

אמצעיזיהויביומטריהמפורטבתוספתהראשונהד',שישיסודסביר
להניחשישבהכדילהוכיחאתזהותהחשודאואתהקשרביןהחשוד
העבירה; ביצוע מיום שנים 23 עברו שלא ובלבד - העבירה לביצוע
בסעיףקטןזה,"ביומטרי"-מאפייןאנושיפיזיולוגיייחודי,הניתןלמדידה

ממוחשבתר

סעיף הוראות לפי ההתיישנות תקופת את להאריך הסמכות )2(
קטן)ג()2(עד)4(יחולועלהתקופההאמורהבפסקה)1(ר";

בסעיףקטן)ב1(- )3(

האמורבויסומןכפסקה)2(,ובה,במקוםהרישהעדהמילים"התשל"ז-1977" )א(
"עבירה ובמקום העונשין" לחוק 305 סעיף לפי לרצח ניסיון "בעבירת יבוא
בנסיבות ורצח רצח עבירות או כאמור "עבירה יבוא האמורות" מהעבירות

מחמירותכאמורבפסקה)1(";

לפניפסקה)2(יבוא: )ב(

בעבירותרצחורצחבנסיבותמחמירותלפיסעיפים300ו־301אלחוק )1("
העונשין-איןהתיישנותר";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

בעבירהמסוגפשעאועוון,אשרבתוךהתקופותהאמורותבסעיף")ג( )1(
קטן)א(נערכהלגביהחקירהעלפיחיקוק,יתחילמנייןהתקופותהאמורות
תקופת כך בשל תוארך שלא ובלבד בחקירה, האחרון ההליך ביום
ההתיישנותמעברלאמורבסעיףקטן)א(בתקופההעולהעלהמפורט

להלן,לפיהעניין)בסעיףזה-התקופההנוספת(:

בעבירהמסוגפשעשדינומיתהאומאסרעולם-חמששנים; )א(

בתוספת המנויה עוון מסוג ובעבירה פשע, מסוג בעבירה )ב(
הראשונהא'אובתוספתהראשונהג'-שלוששנים;

2019(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )1בינואר התקבלבכנסתביוםכ"דבטבתהתשע"ט *
הממשלה-1183,מיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,עמ'192ר

ס"חהתשמ"ב,עמ'41;התשע"ט,עמ'233ר 1
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א' הראשונה בתוספת מנויה שאינה עוון מסוג בעבירה )ג(
ובתוספתהראשונהג'-שנתייםר

ראשאגףהחקירותוהמודיעיןבמשטרתישראל)בסעיףזה-ראש )2(
אגףהחקירות(אומישממלאתפקידדומהברשותחוקרתאחרתרשאי
להאריךאתהתקופההנוספתבשישהחודשיםאםסברכיקייםאינטרס

ציבורילהארכתתקופהזור

פרקליטמחוזאומישממלאתפקידדומהברשותתביעהאחרת,ראש )3(
ענףחקירותבמחוזאומישממלאתפקידדומהברשותחוקרתאחרת,לפי
העניין,רשאילהאריךאתהתקופההנוספת,לרבותלאחרהארכתהלפי
פסקה)2(,אםסברכיקייםאינטרסציבורילהאריךאתהתקופהבפרקזמן
נוסףהנדרשלשםהשלמתחקירה,הוצאתתעודתחיסיון,השלמתהליך
שימוע,קבלתהחלטהבענייןעררשהוגשלפיסעיף64אולשםהמתנה
להחלטתהמחלקהלחקירתשוטריםבענייןתלונהשהוגשהאליהעלביצוע
עבירההקשורהלאותהפרשה;תקופתההארכההנוספתלפיפסקהזולא

תעלהבמצטברעל-

בתוספת המנויה עוון מסוג ובעבירה פשע, מסוג בעבירה  )א(
הראשונהא'אובתוספתהראשונהג'-שנתיים;

א' הראשונה בתוספת מנויה שאינה עוון מסוג בעבירה )ב(
ובתוספתהראשונהג'-שנהר

היועץהמשפטילממשלה,לבקשתפרקליטמחוז,ראשרשותתביעה )4(
אחרת,ראשאגףחקירותאוראשרשותחוקרתאחרת,רשאילהאריךאת
התקופההנוספת,לרבותלאחרהארכתהלפיפסקאות)2(ו–)3(,אםסבר
כיבשלקיומןשלנסיבותמיוחדותשיירשמוקייםאינטרסציבורילהאריך
זו,ורשאיהואלשובולהאריכהכאמור,מעתלעת,ובלבדשכל תקופה
תקופתהארכהכאמורלאתעלהעלהמפורטלהלן,לפיהעניין,ותקופת

ההארכהלאתעלהבמצטברעלהמפורטלהלן,לפיהעניין:

בתוספת המנויה עוון מסוג ובעבירה פשע, מסוג בעבירה )א(
הראשונהא'אובתוספתהראשונהג'-כלתקופתהארכהלאתעלה

עלשנה,ותקופתההארכהלאתעלהבמצטברעלחמששנים;

א' הראשונה בתוספת מנויה שאינה עוון מסוג בעבירה )ב(
ובתוספתהראשונהג'-כלתקופתהארכהלאתעלהעלשישה

חודשים,ותקופתההארכהלאתעלהבמצטברעלשלוששניםר

בעבירות חקירה, תיק באותו חשודים כמה נגד חקירה התנהלה )5(
שונותהקשורותלאותהפרשה,תימנההתקופההנוספתלגביעבירותאלה

שהןמסוגפשעאועוון,לפיהעבירההחמורהמהןר

בעבירהמסוגפשעאועווןאשרבתוךהתקופותהאמורותבסעיפיםקטנים )ג1(
)א(או)א1(,לפיהעניין,אובתוךהתקופההנוספת,הוגשלגביהןכתבאישום
אוהתקייםהליךמטעםביתהמשפט,יתחילמנייןהתקופותהאמורותבסעיף

קטן)א(ביוםהגשתכתבהאישוםאוביוםההליךהאחרוןמטעםביתהמשפט,
לפיהמאוחרר

במנייןהתקופותהאמורותבסעיפיםקטנים)א(או)א1(,לפיהעניין,והתקופה )ג2(
הנוספת,לאיובאובחשבוןפרקיהזמןהמפורטיםלהלן:

א' הראשונה בתוספת מנויה שאינה עוון מסוג בעבירה )ג(
ובתוספתהראשונהג'-שנתייםר

ראשאגףהחקירותוהמודיעיןבמשטרתישראל)בסעיףזה-ראש )2(
אגףהחקירות(אומישממלאתפקידדומהברשותחוקרתאחרתרשאי
להאריךאתהתקופההנוספתבשישהחודשיםאםסברכיקייםאינטרס

ציבורילהארכתתקופהזור

פרקליטמחוזאומישממלאתפקידדומהברשותתביעהאחרת,ראש )3(
ענףחקירותבמחוזאומישממלאתפקידדומהברשותחוקרתאחרת,לפי
העניין,רשאילהאריךאתהתקופההנוספת,לרבותלאחרהארכתהלפי
פסקה)2(,אםסברכיקייםאינטרסציבורילהאריךאתהתקופהבפרקזמן
נוסףהנדרשלשםהשלמתחקירה,הוצאתתעודתחיסיון,השלמתהליך
שימוע,קבלתהחלטהבענייןעררשהוגשלפיסעיף64אולשםהמתנה
להחלטתהמחלקהלחקירתשוטריםבענייןתלונהשהוגשהאליהעלביצוע
עבירההקשורהלאותהפרשה;תקופתההארכההנוספתלפיפסקהזולא

תעלהבמצטברעל-

בתוספת המנויה עוון מסוג ובעבירה פשע, מסוג בעבירה  )א(
הראשונהא'אובתוספתהראשונהג'-שנתיים;

א' הראשונה בתוספת מנויה שאינה עוון מסוג בעבירה )ב(
ובתוספתהראשונהג'-שנהר

היועץהמשפטילממשלה,לבקשתפרקליטמחוז,ראשרשותתביעה )4(
אחרת,ראשאגףחקירותאוראשרשותחוקרתאחרת,רשאילהאריךאת
התקופההנוספת,לרבותלאחרהארכתהלפיפסקאות)2(ו–)3(,אםסבר
כיבשלקיומןשלנסיבותמיוחדותשיירשמוקייםאינטרסציבורילהאריך
זו,ורשאיהואלשובולהאריכהכאמור,מעתלעת,ובלבדשכל תקופה
תקופתהארכהכאמורלאתעלהעלהמפורטלהלן,לפיהעניין,ותקופת

ההארכהלאתעלהבמצטברעלהמפורטלהלן,לפיהעניין:

בתוספת המנויה עוון מסוג ובעבירה פשע, מסוג בעבירה )א(
הראשונהא'אובתוספתהראשונהג'-כלתקופתהארכהלאתעלה

עלשנה,ותקופתההארכהלאתעלהבמצטברעלחמששנים;

א' הראשונה בתוספת מנויה שאינה עוון מסוג בעבירה )ב(
ובתוספתהראשונהג'-כלתקופתהארכהלאתעלהעלשישה

חודשים,ותקופתההארכהלאתעלהבמצטברעלשלוששניםר

בעבירות חקירה, תיק באותו חשודים כמה נגד חקירה התנהלה )5(
שונותהקשורותלאותהפרשה,תימנההתקופההנוספתלגביעבירותאלה

שהןמסוגפשעאועוון,לפיהעבירההחמורהמהןר

בעבירהמסוגפשעאועווןאשרבתוךהתקופותהאמורותבסעיפיםקטנים )ג1(
)א(או)א1(,לפיהעניין,אובתוךהתקופההנוספת,הוגשלגביהןכתבאישום
אוהתקייםהליךמטעםביתהמשפט,יתחילמנייןהתקופותהאמורותבסעיף

קטן)א(ביוםהגשתכתבהאישוםאוביוםההליךהאחרוןמטעםביתהמשפט,
לפיהמאוחרר

במנייןהתקופותהאמורותבסעיפיםקטנים)א(או)א1(,לפיהעניין,והתקופה )ג2(
הנוספת,לאיובאובחשבוןפרקיהזמןהמפורטיםלהלן:
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פרקהזמןשבונבצרממשטרתישראלאומרשותחוקרתאחרתאו )1(
מרשויותהתביעה,לפיהעניין,להשליםאתהחקירהאולגבשהחלטה
בענייןהעמדהלדין,בהתאמה,בשלאחדמאלה,ובלבדשהרשויותפעלו

בשקידהסבירהלהשלמתההליכיםבדרכיםאחרות:

החשודנמצאמחוץלישראלאושלאניתןלאתרואףלאחר )א(
שהרשויותפעלובשקידהסבירהכדילאתרו;

החשודמתחמקמהליכיהחקירהאוההעמדהלדין; )ב(

מצבוהרפואיאוהנפשישלהחשודאושלעדמרכזיאינו )ג(
מאפשרלקייםהליכיחקירהאוהעמדהלדין;

עדמרכזינמצאמחוץלישראלאושלאניתןלאתרואףלאחר )ד(
שהרשויותפעלובשקידהסבירהכדילאתרו,ומתקייםאחדמאלה:

ישיסודלהניחשהדברנובעמפעולותשנקטהחשודאו )1(
מימטעמו;

הליכיהחקירהאוההעמדהלדיןהםבעבירההמנויה )2(
בפרטים)2(או)3(בתוספתהראשונהב';

הליכיהחקירהאוההעמדהלדיןהםבפשעשדינושבע )3(
שנותמאסרומעלה,ובלבדשפרקהזמןשלאיובאבחשבוןלפי

פסקתמשנהזולאיעלהעלשלוששנים;

פרקהזמןשבונבצרממשטרתישראלאומרשותחוקרתאחרתאו )2(
מרשויותהתביעה,לפיהעניין,להשליםאתהחקירהאולגבשהחלטה
בענייןהעמדהלדין,בשלהגשתבקשהלעזרהמשפטיתאולסיועמשפטי
ממדינהאחרתלצורךהליכיהחקירהאוההעמדהלדין,לפיחוקעזרה
משפטיתביןמדינות,התשנ"ח-21998,אולפידיןאחר;פרקהזמןלפיפסקה
זולאיעלהעלהתקופהשממועדהגשתהבקשהועדלביצועהאודחייתה

בידיהמדינההאחרת;

פרקהזמןשבונבצרממשטרתישראלאומרשותחוקרתאחרתאו )3(
מרשויותהתביעה,לפיהעניין,להשליםאתהחקירהאולגבשהחלטה

בענייןהעמדהלדין,בשלהליכיםמשפטייםשנוקטהחשוד;

פרקהזמןשבולאניתןלחקורחשודאולהגישנגדוכתבאישום, )4(
בשלחסינותהנתונהלולפיכלדין;

תום עד ד' לפרק א'1 סימן לפי הסדר חתימת שמיום הזמן פרק )5(
התקופהשנקבעהלקיוםתנאיההסדרכאמורבאותוסימןאועדלאי־קיום
תנאימתנאיההסדרעלידיהחשודאועדשהתגלהכיההסדרהושג

במרמה,והכולבכפוףלהוראותסעיף67זר";

בסעיףקטן)ד(,במקום"סעיףקטן)ג("יבוא"סעיפיםקטנים)ג(עד)ג2("ובמקום )5(
"באותוסעיףקטן"יבוא"באותםסעיפיםקטנים";

במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )6(

ביצוע יום יהיה אחת, פרשה המהוות שונות עבירות בשל אדם נחקר ")ה(
העבירהלענייןסעיףזהיוםביצועהעבירההחמורהמהןר

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו, )ו(
לשנותאתהתוספתהראשונהב',התוספתהראשונהג'והתוספתהראשונהד'ר"

ס"חהתשנ"ח,עמ'356ר 2
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בסעיף10לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא:2רתיקוןסעיף10

איןהתיישנותשלהעונשבעבירותשאיןבהןהתיישנות,כאמורבסעיף9)ב(ו–)ב1(ר ")ב(

במנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א()1(ו–)2(לאיובאובחשבוןפרקהזמןשבו )ג(
לאהיהניתןלאתראתמישהוטלעליוהעונשופרקהזמןשבושההמישהוטלעליו

העונשמחוץלישראל,בשלהתחמקותומריצויעונשור"

לפניסעיף58לחוקהעיקרייבוא:3רהוספתסעיף57א

"משךהליכי
חקירהוהעמדה

לדין

משךהליכיחקירהוהעמדהלדיןיהיהבהתאםלתקופות57אר )א(
שייקבעובנוהלירשויותהחקירהבאישורהיועץהמשפטי
לממשלהובהנחיותהיועץהמשפטילממשלה,לפיהעניין;
לאיוגשכתבאישוםאםחלפוהתקופותהקבועותבנהלים

ובהנחיותכאמוראלאבהסכמתהיועץהמשפטילממשלהר

לוועדת ידווחו הפנים לביטחון והשר המשפטים שר )ב(
החוקהחוקומשפטשלהכנסתעלשיעורהמקריםשבהם
התקופות את תואם לדין וההעמדה החקירה הליכי משך
הקבועותבנהליםובהנחיותכאמורבסעיףקטן)א(ועלמספר
המקריםשבהםנדרשההסכמתהיועץהמשפטילממשלה
לגבי לשנתיים אחת יימסר הדיווח אישום; כתב להגשת

השנתייםשקדמולמועדהדיווחר"

הוספתתוספת
ראשונהב',תוספת
ראשונהג'ותוספת

ראשונהד'

אחריהתוספתהראשונהא'לחוקהעיקרייבוא:4ר

"תוספת ראשונה ב'

)סעיף9)א(ו–)א1((

עבירותלפיחוקהעונשיןכמפורטלהלן: )1(

עבירותהמתהלפיסעיפים301ב,301גו־305לחוקהעונשין,עבירותניסיון, )א(
סיועאושידוללרצחאולרצחבנסיבותמחמירותלפיסעיפים300ו־301אלחוק
העונשין,ועבירהשלקשרלפיסעיף499לחוקהאמורלעבורעבירהלפיסעיפים

300ו־301אלחוקהעונשין;

עבירותביטחוןלפיפרקז'לחוקהעונשין:עבירותלפיסעיפים98רישה, )ב(
108,106,101,100)ג(ו–)ד(,109)ד(,113,112,111)ג(סיפה,113א,114ו־115)א(סיפה

לחוקהעונשין;

עבירותחמורותכלפיקטינים:עבירותלפיסעיפים203ב)א()2(עד)4(ו–)ב(, )ג(
214)ב2(-לענייןעבירהשנעברהלפיסעיףקטן)ב1(שלסעיף368,214ב)ב(סיפה,

368גסיפה,375א)ב(,376ב)ב(ו־377א)ב(לחוקהעונשין;

עבירותמין:עבירותלפיסעיפים347,345)ב(,348)ב(ו־351)א(,)ב(ו–)ג()1(ו–)2( )ד(
לחוקהעונשין;

עבירותהפוגעותבחירות:עבירותלפיסעיפים373,372,371,370)א(,374, )ה(
374א,375או־377אלחוקהעונשין;

עבירותבקשרעםארגוןפשיעהלפיסעיפים2ו־4לחוקמאבקבארגוניפשיעה, )2(
התשס"ג-32003;

תיקוןסעיף10בסעיף10לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא:2ר

איןהתיישנותשלהעונשבעבירותשאיןבהןהתיישנות,כאמורבסעיף9)ב(ו–)ב1(ר ")ב(

במנייןהתקופותהאמורותבסעיףקטן)א()1(ו–)2(לאיובאובחשבוןפרקהזמןשבו )ג(
לאהיהניתןלאתראתמישהוטלעליוהעונשופרקהזמןשבושההמישהוטלעליו

העונשמחוץלישראל,בשלהתחמקותומריצויעונשור"

הוספתסעיף57אלפניסעיף58לחוקהעיקרייבוא:3ר

"משךהליכי
חקירהוהעמדה

לדין

משךהליכיחקירהוהעמדהלדיןיהיהבהתאםלתקופות57אר )א(
שייקבעובנוהלירשויותהחקירהבאישורהיועץהמשפטי
לממשלהובהנחיותהיועץהמשפטילממשלה,לפיהעניין;
לאיוגשכתבאישוםאםחלפוהתקופותהקבועותבנהלים

ובהנחיותכאמוראלאבהסכמתהיועץהמשפטילממשלהר

לוועדת ידווחו הפנים לביטחון והשר המשפטים שר )ב(
החוקהחוקומשפטשלהכנסתעלשיעורהמקריםשבהם
התקופות את תואם לדין וההעמדה החקירה הליכי משך
הקבועותבנהליםובהנחיותכאמורבסעיףקטן)א(ועלמספר
המקריםשבהםנדרשההסכמתהיועץהמשפטילממשלה
לגבי לשנתיים אחת יימסר הדיווח אישום; כתב להגשת

השנתייםשקדמולמועדהדיווחר"

הוספתתוספתאחריהתוספתהראשונהא'לחוקהעיקרייבוא:4ר
ראשונהב',תוספת
ראשונהג'ותוספת

ראשונהד'
"תוספת ראשונה ב'

)סעיף9)א(ו–)א1((

עבירותלפיחוקהעונשיןכמפורטלהלן: )1(

עבירותהמתהלפיסעיפים301ב,301גו־305לחוקהעונשין,עבירותניסיון, )א(
סיועאושידוללרצחאולרצחבנסיבותמחמירותלפיסעיפים300ו־301אלחוק
העונשין,ועבירהשלקשרלפיסעיף499לחוקהאמורלעבורעבירהלפיסעיפים

300ו־301אלחוקהעונשין;



עבירותביטחוןלפיפרקז'לחוקהעונשין:עבירותלפיסעיפים98רישה, )ב(
108,106,101,100)ג(ו–)ד(,109)ד(,113,112,111)ג(סיפה,113א,114ו־115)א(סיפה

לחוקהעונשין;



עבירותחמורותכלפיקטינים:עבירותלפיסעיפים203ב)א()2(עד)4(ו–)ב(, )ג(
214)ב2(-לענייןעבירהשנעברהלפיסעיףקטן)ב1(שלסעיף368,214ב)ב(סיפה,

368גסיפה,375א)ב(,376ב)ב(ו־377א)ב(לחוקהעונשין;

עבירותמין:עבירותלפיסעיפים347,345)ב(,348)ב(ו־351)א(,)ב(ו–)ג()1(ו–)2( )ד(
לחוקהעונשין;



עבירותהפוגעותבחירות:עבירותלפיסעיפים373,372,371,370)א(,374, )ה(
374א,375או־377אלחוקהעונשין;

עבירותבקשרעםארגוןפשיעהלפיסעיפים2ו־4לחוקמאבקבארגוניפשיעה, )2(
התשס"ג-32003;

ס"חהתשס"ג,עמ'502ר 3
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עבירותטרור:עבירותלפיסעיפים20רישה,22,21)ב(ו–)ג(,32,31,30,29,28,27, )3(
37ו־38לחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-42016,ועבירהשהיאמעשהטרורכהגדרתובחוק
האמור,שדינהעשרשנותמאסרומעלהלאחרהחמרתהענישהלפיסעיף37לאותו

חוקר

תוספת ראשונה ג'
)סעיף9)ג((

עבירותלפיחוקהעונשין:עבירותלפיסעיפים421,420,279לחוקהעונשין,עבירות )1(
לפיסעיפים384ו־452לחוקהעונשין-אםהדברהנגנבאוההיזק,לפיהעניין,הוא
בשוויהעולהעל10,000שקליםחדשים,וכןשיבושמהלכימשפטלפיסעיף244לחוק
העונשיןבעבירותמסוגפשעאובעבירותהמנויותבתוספתזואובתוספתהראשונהא',
אוסיועאוקשירתקשרלביצועעבירותכאמור,לפיסעיפים31או499לחוקהעונשין;

עבירותלפיסעיף47)א(לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-51988,וכןעבירהלפי )2(
סעיף48לחוקהאמורשנעברהבקשרלעבירהלפיסעיף47)א(לאותוחוק;

עבירותלפיסעיפים52ג,52ד,53)א(ו–)ב(ו־54לחוקניירותערך,התשכ"ח-61968; )3(

עבירותלפיסעיף39)א(ו–)ב(לחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעותובניהולתיקי )4(
השקעות,התשנ"ה-71995;

עבירותלפיסעיף124לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-81994; )5(

עבירותלפיסעיפים211)א(ו־212)א(לפקודתהמכס9; )6(

עבירהלפיסעיף217לפקודתמסהכנסה10; )7(

עבירותלפיסעיף98)ג(ו–)ג1(לחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-111963ר )8(

תוספת ראשונה ד'
)סעיף9)א1((

טביעתאצבעות; )1(

דגימהביולוגיתשהופקממנהDNAשלאדם; )2(

תצלוםפניםר" )3(

תיקוןחוקהשיפוט
הצבאי-מס'76

בחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-121955)להלן-חוקהשיפוטהצבאי(,בסעיף41,במקום5ר
סעיפיםקטנים)ג(עד)ה(יבוא:

9)ג( סעיף לפי ההוראות יחולו צבאית שאינה ועבירה צבאית עבירה על ")ג(
עד)ו(,תוספתראשונהב'ותוספתראשונהג'לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,

התשמ"ב-1982,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הסמכויותהנתונותליועץהמשפטילממשלה,לפיהוראותסעיף9)ג()4( )1(
לחוקהאמור,יהיונתונותלפרקליטהצבאיהראשי;

ס"חהתשע"ו,עמ'898ר 4

ס"חהתשמ"ח,עמ'128ר 5

ס"חהתשכ"ח,עמ'234 6

ס"חהתשנ"ה,עמ'416 7

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ר 8

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39ר 9

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120 10

ס"חהתשכ"ג,עמ'156 11

ס"חהתשט"ו,עמ'171;התשע"ח,עמ'834ר 12
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לפי ישראל במשטרת ומודיעין חקירות אגף לראש הנתונות הסמכויות )2(
ו–)4(לחוקהאמור,יהיונתונותלמפקדמשטרהצבאית 9)ג()2( הוראותסעיף

חוקרתאולמפקדהיחידהלחקירותפניםשלהמשטרההצבאית,לפיהעניין;

נוסףעלפרקיהזמןהמנוייםבסעיף9)ג2(לחוקהאמור,לאיובאובחשבון )3(
במנייןהתקופותהאמורותבאותוסעיףגםפרקיזמןאלה:

פרקהזמןשבושהההחשודאוהנאשםבשביהאויב,ונפילתובשבי )א(
באהעקבעבירהשעבר;

פרקהזמןשבונעדרהחשודאוהנאשםמןהשירותשלאברשות; )ב(

בתוספתהראשונהג'לחוקהאמורייכללוגםעבירותלפיסעיפים77,72)א()1(, )4(
104ו־105ר"

תיקוןחוקהעונשין
-מס'139

בחוקהעונשין,התשל"ז-131977)להלן-חוקהעונשין(,בסעיף6-354ר

בסעיףקטן)א(,במקום"ואולםאםחלפועשרשניםמיוםביצועהעבירה"יבוא )1(
"ואולםאםחלפהמיוםביצועהעבירההתקופההנקובהלגביהכאמורבסעיף9)א(

או)א1(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום"שמונהעשרה"יבוא"עשריםושלוש"ובמקום"ואולם )2(
אםחלפועשרשניםמיוםביצועהעבירה"יבוא"ואולםאםחלפהמיוםביצועהעבירה,

התקופההנקובהלגביהכאמורבסעיףקטן)א(";

בסעיףקטן)ד(,במקום"לאחרשחלפועשרשניםממועדביצועהעבירה"יבוא )3(
"לאחרשחלפהמיוםביצועהעבירה,התקופההנקובהלגביהכאמורבסעיףקטן)א("ר

תיקוןחוקהמאבק
בטרור-מס'6

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-142016,סעיף44-בטלר7ר

תחילה,תחולה
והוראתמעבר

תחילתושלחוקזהתשעהחודשיםמיוםפרסומו)בסעיףזה-יוםהתחילה(ר8ר )א(

סעיף9,תוספתראשונהב',תוספתראשונהג'ותוספתראשונהד'לחוקהעיקרי, )ב(
סעיף41לחוקהשיפוטהצבאיוסעיף354לחוקהעונשין,כנוסחםבחוקזה,יחולועל
עבירהשביוםהתחילהטרםהתיישנהלפיהוראותהחוקהעיקרי,חוקהשיפוטהצבאי

אוחוקהעונשין,לפיהעניין,כנוסחוערבהיוםהאמורר

בעבירהמסוגפשעאועווןשמתקיימיםבהכלאלה,תחלהתקופההנוספתכאמור )ג(
בסעיף9)ג()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,ביוםהתחילה:

החקירהעלפידיןבאותהעבירההחלהלפנייוםהתחילה; )1(

ביוםהתחילהטרםהוגשלגביהכתבאישום; )2(

ביוםהתחילהחלפומיוםביצועהעבירההתקופותהמנויותבסעיף9)א( )3(
או)א1(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהר

בסעיףזה,"עבירה"-לרבותעבירהצבאיתועבירהשאינהצבאיתכמשמעותן )ד(
בחוקהשיפוטהצבאיר

דיווחראשוןלפיסעיף57אלחוקהעיקריכנוסחובחוקזהיימסרעדליוםכ"דבאלול9רדיווחראשון
התשפ"א)1בספטמבר2021(ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

לפי ישראל במשטרת ומודיעין חקירות אגף לראש הנתונות הסמכויות )2(
ו–)4(לחוקהאמור,יהיונתונותלמפקדמשטרהצבאית 9)ג()2( הוראותסעיף

חוקרתאולמפקדהיחידהלחקירותפניםשלהמשטרההצבאית,לפיהעניין;

נוסףעלפרקיהזמןהמנוייםבסעיף9)ג2(לחוקהאמור,לאיובאובחשבון )3(
במנייןהתקופותהאמורותבאותוסעיףגםפרקיזמןאלה:

פרקהזמןשבושהההחשודאוהנאשםבשביהאויב,ונפילתובשבי )א(
באהעקבעבירהשעבר;

פרקהזמןשבונעדרהחשודאוהנאשםמןהשירותשלאברשות; )ב(

בתוספתהראשונהג'לחוקהאמורייכללוגםעבירותלפיסעיפים77,72)א()1(, )4(
104ו־105ר"

תיקוןחוקהעונשיןבחוקהעונשין,התשל"ז-131977)להלן-חוקהעונשין(,בסעיף6-354ר
-מס'139

בסעיףקטן)א(,במקום"ואולםאםחלפועשרשניםמיוםביצועהעבירה"יבוא )1(
"ואולםאםחלפהמיוםביצועהעבירההתקופההנקובהלגביהכאמורבסעיף9)א(

או)א1(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום"שמונהעשרה"יבוא"עשריםושלוש"ובמקום"ואולם )2(
אםחלפועשרשניםמיוםביצועהעבירה"יבוא"ואולםאםחלפהמיוםביצועהעבירה,

התקופההנקובהלגביהכאמורבסעיףקטן)א(";

בסעיףקטן)ד(,במקום"לאחרשחלפועשרשניםממועדביצועהעבירה"יבוא )3(
"לאחרשחלפהמיוםביצועהעבירה,התקופההנקובהלגביהכאמורבסעיףקטן)א("ר
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